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สพ.ญ. ชนกานต ชีพบริสุทธิกุล
โรงพยาบาลสัตว แอนิมอลสเปซ

(Animal Space Pet Hospital)

การใชผลิตภัณฑ
PCSO-524�

เพื่อเสริมการรักษาภาวะ
ขนรวงในหนูแกสบี้

(Generalized
alopecia in
guinea pig)



ประวัติสัตวปวย (History)
ซูชิ หนูแกสบ้ีสายพันธุAbyssinian สีขาว เพศเมีย น้ำหนัก 710 กรัมอายุ 1 ป 6 เดือน
ยังไมเคยทำหมันเล้ียงตัวเดียว มีการเสริมวิตามินซีทุกวันเปนประจำ ถูกพามาดวยอาการ
ขนรวงท่ัวตัวเปนระยะเวลารวมเดือน และมีอาการคัน สังเกตจากการใชเทาเกาตัวเองบอยๆ 
แตยังไมเคยไปพบสัตวแพทยหรือทำการรักษาใดๆ และกอนหนาน้ีไมเคยปวยเลย

บทคัดยอ (Abstract)
โรคผิวหนังในหนูแกสบี้เปนโรคที่พบไดบอย สาเหตุมักเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไมถูกวิธี เชน 
อยูในที่ชื้นเกินไป สิ่งแวดลอมไมสะอาด สารอาหารไมเหมาะสม หรือการเลี้ยงที่หนาแนน 
ทำใหระคายเคืองตอผิวหนังและติดเชื้อแทรกซอนตางๆ ซึ่งมักจะกอใหเกิดภาวะขนรวง
ตามมาได

การเจริญของเสนขนปกติในหนูแกสบี้ถูกควบคุมดวยหลากหลายปจจัย อาทิ ระยะแสง
(photoperiod) อุณหภูมิสิ่งแวดลอม สารอาหาร สุขภาพทั่วไป ภาวะเครียด พันธุกรรม 
และปจจัยภายในอื่นๆ

วัตถุประสงคในการใช PCSO-524� ในการรักษาเนื่องจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑนี้
มีผลในการชวยลดการระคายเคืองที่บริเวณผิวหนัง (improve skin disease/skin 
& hair health) และจากการทดลองใชหลายครั้งพบวามีสวนชวยบำรุงขนและสงเสริม
การเจริญของเสนขนไดในสัตวกลุม exotic หลายชนิดดังนั้นจึงเลือกใชในกรณีศึกษานี้
เพื่อเสริมการรักษาภาวะขนรวง และผิวหนังอักเสบจากไรขี้เรื้อนรวมกับการติดเชื้อรา
แทรกซอนที่ผิวหนังในหนูแกสบี้ลดการอักเสบผิวหนังอีกทั้งยังลดผลขางเคียงจากการ
ใชยาลดอักเสบตัวอื่นๆ ลดจำนวนยาและปริมาณยาที่ตองใชเนื่องจากหนูแกสบี้บางตัว
ปอนยาไดคอนขางยาก ทำใหเพิ่มความสะดวกแกเจาของสัตว

การตรวจรางกาย 
(Physical Examination)

คำสำคัญ (Key word): 
PCSO-524�, alopecia, exotic, guinea pig, mite

Mild depress,no nasal and ocular discharge,pink mucous 
membrane, CRT<2 sec., normal hydration, normal heart 
sound, lung sound and gut sound, normal abdominal palpa-
tion
 
generalized crust(especially at head), scale, skin erythema, 
lichenification and alopecia(especiallyat dorsal surface), pru-
ritus but otherwise was unremarkable

การวินิจฉัยและผลการตรวจ
(Diagnostic plan and Result)

การวินิจฉัย

เก็บตัวอยางตรวจดวยวิธี Cellophane (scotch)tape technique ที่ผิวหนัง
ตำแหนงที่พบรอยโรค แลวนำไปตรวจโดยวิธีการหยด oil และยอมสี methylene blue

ผลการตรวจ

จากการหยด oil:
Adult mites (Trixacarus caviae) 

จากการยอมสี methylene blue: 
Budding yeast (Malassezia spp.)

ผลการวินิจฉัย (Final diagnosis):
Sarcoptic mange mite 
infestation with secondary 
Malassezia dermatitis
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การรักษาและผลการรักษา (Treatment/
outcome/ Follow up)

- Selamectin dose 15 mg/kg Topically3 ครั้งติดตอกัน แตละครั้งระยะเวลา
หางกัน 2 สัปดาห หวังผลในการรักษา sarcoptic mite หลังจากนั้นแนะนำใหหยดซ้ำ
ทุกๆ 1-3 เดือน ขึ้นกับความเสี่ยง เพื่อหวังผล prophylaxis

- Itraconazole dose 10 mg/kg PO SIDเปนระยะเวลา 1 เดือน หวังผลในการ
รักษาการติดเชื้อยีสตแทรกซอน

- PCSO-524�1 capsule PO SIDเปนระยะเวลา 1 เดือน หวังผลในการบำรุงและ
เรงการเจริญของเสนขนรวมกับการลดการอักเสบของผิวหนัง

การรักษา

จากการติดตามผลการรักษาอยางตอเน่ือง พบวาหลังทำการรักษาเปนระยะเวลาประมาณ 
2 สัปดาห ขนบริเวณหลังเร่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด สะเก็ดหนาตามตัวลดลงเหลือแตบริเวณ
สวนหัวระหวางใบหู การอักเสบของผิวหนังลดลง อาการคันลดลงน้ำหนักมีแนวโนม
เพ่ิมมากข้ึนคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมดีข้ึน เจาของพึงพอใจและเม่ือทำการตรวจ
ผิวหนังซ้ำภายหลังการรักษา 1 เดือน ตรวจไมพบเช้ือกอโรคแลว ผิวหนังมีสุขภาพดี
เปนปกติ ไมพบสะเก็ด อาการคัน หรือการอักเสบท่ีผิวหนังแลว ขนข้ึนเต็มตัว ลักษณะ
ขนนุมและเงางาม

การติดตามผลการรักษา

รูปภาพ และ/หรือ วีดีโอ กอนและหลังการรักษา 
ตารางแสดง:รูปภาพและน้ำหนักของซูชิประกอบการติดตามผลการรักษา

วันท่ีทำการตรวจ รูปภาพ

1 พฤศจิกายน 2559
BW: 0.71 kg

11 พฤศจิกายน 2559
BW: 0.78 kg

25 พฤศจิกายน 2559
BW: 0.85 kg
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อภิปราย (Discussions)
จากผลการรักษาที่ไดกลาวมาขางตนเห็นไดชัดวาหลังการรักษาเคสนี้เปนระยะเวลา 1 เดือน 
รวมกับการใชผลิตภัณฑ PCSO-524�สามารถชวยฟนฟูสุขภาพของผิวหนังและการเจริญ
ของเสนขนไดดี รวมถึงเสริมใหสัตวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น สังเกตไดจากความราเริง 
การทานอาหารไดดีขึ้นและมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความเหมาะสม และการใชผลิตภัณฑ 
PCSO-524�ใ นหนูแกสบี้ยังมีความปลอดภัยอีกดวย เนื่องจากหนูแกสบี้เปนสัตวขนาดเล็ก 
น้ำหนักเฉลี่ยอยูที่ 700 ถึง 1,000 กรัม แตใช PCSO-524� วันละ 1 แคปซูล เชนเดียวกับ
สุนัขที่หนักถึง 10 กิโลกรัม ทำใหไดรับปริมาณสารออกฤทธิ์คอนขางสูง แตจากรายงาน
การใชผลิตภัณฑรวมถึงประสบการณ การใชไมเคยพบการเกิดผลขางเคียงระหวางการใช
หรือหลังการใชเลย

โดยกลไกของสารออกฤทธิ์ PCSO-524� มีสวนชวยลดการอักเสบและอาการคันของ
ผิวหนังไดเนื่องจากไปยับยั้งการทำงานของ COX และ LOX enzyme ในการผลิตกลุมสาร
ที่กระตุนใหเกิดกระบวนการอักเสบ ผลคือทำใหเกิดการอักเสบนอยหรือไมกอใหเกิดการอักเสบ 
เมื่อผิวหนังสุขภาพดีไมมีการอักเสบแลว จึงไมเกิดอาการคัน สวนกลไกที่เกี่ยวของกับ
การกระตุนการเจริญของเสนขนนั้นยังไมทราบแนชัดซึ่งคาดวาสารออกฤทธิ์ PCSO-524�
มีสวนชวยในการเจริญของเสนขนในระยะ Anagen phase ของกระบวนการ hair 
growth cycleอยางไรก็ตามอยาลืมวาการเจริญของขนในสัตวแตละชนิดขึ้นอยูกับ
ปจจัยอื่นๆ ดวย

เอกสารอางอิง (reference)

วันท่ีทำการตรวจ รูปภาพ

2 ธันวาคม 2559
BW: 0.89 kg
*ตรวจผิวหนังซ้ำแลว 
นัดมาอีก 1 เดือน
เพ่ือหยดยา external 
parasite prophylaxis

13 มกราคม 2559
BW: 0.95 kg
นัดตรวจเช็คสุขภาพ
ทุกๆ 3-6 เดือน

1. Hilary A. Jackson and Rosanna Marsella. BSAVA Manual of Canine 
and felineDermatology (3rd edition). England: British Small Animal 
Veterinary Association.2012.

2. Katherine E. Quesenberry and James W. Carpenter FERRETS, RAB-
BITS, andRODENTS Clinical Medicine and Surgery (3rd edition). USA: 
ELSEVIER SAUNDERS. 2012.

3. Sue Paterson. Skin diseases of exotic pets. UK: Blackwell Science, 
2006; 177-181.
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